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Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro
děti od 7:00 do 16:00 hodin – 1 třída s kapacitou 15 dětí, přijímány jsou všechny děti
předškolního věku zpravidla od 3 do 6 let
informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte
Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy (7 – 8) předávají dítě po
jeho převlečení v šatně pedagogickému pracovníkovi MŠ
Omlouvání dětí provádí rodič do 7. 30 na škol. telefon
Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při
vzdělávání. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají
zákonní zástupci učitelce
Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu
vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných na mateřské škole ve školním
vzdělávacím programu, který je k nahlédnutí ve třídě
Pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází,
může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek
týkajících se vzdělávání dítěte
Pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází,
může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek
týkajících se vzdělávání dítěte
Do MŠ jsou přijímány jen zdravé děti. Se zvýšenou teplotou, kašlem a průjmem děti do MŠ
nepatří. Podávat léky je zakázáno, pouze v případech při ohrožení života. Učitelky mají právo
v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti s nachlazením či jinými
infekčními onemocněními. Při výskytu vší je nutné předem informovat učitelku a domluvit se
na postupu o dodržování domácí karantény (3-7 dní). Bude-li rodič tvrdit, že je dítě zdrávo, má
učitelka možnost si vyžádat od rodičů lékařské potvrzení, že je dítě zdrávo a schopno chodit do
MŠ.
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v
kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Pokud
nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se
přestupku
Ve škole je stanovené školné 2000,- za kalendářní měsíc se splatností nejpozději do 15. dne
předcházejícího měsíce
Platba stravného se provádí zpětně za předcházející měsíc převodem na bankovní účet školy
ve výši, kterou posílá pedagogický pracovník školy rodičům elektronicky
Školní jídelna připravuje dětem pouze oběd. Dopolední a odpolední svačinu si děti nosí z
domova. Tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole konzumují
v rámci „pitného režimu“ si též přinášejí z domova
V měsíci červenci a srpnu je provoz MŠ přerušen s výjimkou prvního týdne v měsíci červenci

V Mašovicích 01.09.2020

